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 DUMKI  NA  SERCE ,  PAMIĘĆ  I  DUSZĘ 

 

 
   Ten szum znaków, kanapo, te ciężkie milczenia... 

   Ten blask to nie dyjament, lecz płonąca słoma.  

   Uciekam od tych ogni w stronę twego cienia,  

   Bo tyś jest moja twierdza i moja obrona.  

        (Oda na cześć kanapy) 

 

 Tymi słowami Andrzej Topczyj „uprawomacnia” swoją alienację, ocalanie w sobie szumu 

znaków, który rozchodzi się po świecie ciężkim milczeniem. A przecież tak liczne jest grono jego 

wiernych przyjaciół, sympatyków – to wcale nie „kanapowe bractwo”. Im właśnie a także wszystkim 

miłośnikom dobrej poezji ten tomik się należał od lat kilkunastu. Wiesz dobrze, Andrzeju, że i ja się 

do nich mam szczęście zaliczać. To dobrze, że „słoma już spłonęła” i dyjament został wydobyty. Ten 

dyjament wydobyty z „cienia kanapy” nazywa się Wieczorny chłód i tak bliski zda się wielu łaknącym 

spokojnego wytchnienia chwili „chłodu” – czasu mądrości człowieka i natury.  

 Andrzej Topczyj jest absolwentem polonistyki rzeszowskiej WSP z roku 1985, obecnie zaś od 

szeregu lat nauczycielem języka polskiego w LO w Bieczu, gdzie „mieści się jego kanapa”. Biecz to 

małe miasteczko, które jednak ma swoją tradycję, lokalny klimat, urok prowincji, na której kultura 

łączy się z naturą. Z tymi rodzinnymi stronami zrosło się życie Andrzeja, ale także „zbratało się” z 

literaturą i poezją, które pozwalają mu je często „opuszczać”. Jego znajomi wiedzą, iż jest także poetą 

i to od lat kilkunastu. Wie o tym doskonale jego naukowy i twórczy mentor oraz „guru” – profesor 

Józef Nowakowski, który od początku niemal śledził twórcze kroki Andrzeja i wspierał go. 

Recenzując wydany w roku 1986 almanach poetycki Czas owocobrania, napisał m. in.: 

Nowoczesność jego liryki polega na bogactwie wyobraźni, 

intelektualnym skomplikowaniu i opanowaniu sztuki nowoczesnego 

wiersza, który wycieniowuje ostrość niezwykłych skojarzeń. Topczyj 

jednak rezygnuje z czysto osobistego przeżycia emocjonalnego czy 

moralnego. Tworzy poezję typowo intelektualną, wprowadzającą nas w 

krąg bogactwa doświadczeń form kulturowych (...) możemy nawet mówić 

o swoistym przerafinowaniu intelektualnym Topczyja, o pewnym chłodzie 

i dystansie w stosunku do tematu i tworzonych obrazów. W tym sensie 

jest on poetą-ironistą, przy czym ironia jest rdzeniem jego poetyckiego 

światopoglądu.  

 

 Jakże to trafne i prorocze słowa, wypowiedziane wtedy na bazie niewielu jeszcze wierszy 

Andrzeja. Wyrażają one istotę jego weny twórczej a nawet „antycypują” tytuł obecnego tomiku. 

Podobnie przenikliwie w swej zwięzłej i bardzo rzeczowej recenzji profesor Nowakowski przedstawia 

poetę po kilkunastu latach – przy okazji wydania debiutanckiego (aż trudno uwierzyć) tomiku 

Wieczorny chłód. To co cechowało jego studencką głównie twórczość, zostało „uzupełnione” 

pewnymi nowymi elementami, związanymi z prowincjonalnym odosobnieniem i upływem czasu. W 

gruncie rzeczy jednak to wciąż ten sam Andrzej Topczyj – z niepokorną duszą poety.  

 Większość znających Topczyja-poetę oczekiwała, że jego debiut nastąpi „pod auspicjami” 

Frazy, nawet były zapowiedzi, iż ukaże się w serii poetyckiej tomik Oda na cześć kanapy. A tu 



tymczasem pojawia się zbiorek, którego miejsce wydania określono intrygująco: Chicago – Rzeszów. 

Okazuje się, że został on wydrukowany w Wydawnictwie „Nowe Życie” z Chicago, dzięki 

bezinteresownym staraniom przyjaciela Andrzeja – Romka Harmaty, również absolwenta polonistyki 

WSP w Rzeszowie i poety. Ponieważ jest to spóźniony debiut poetycki, znalazła się tu spora „porcja” 

poezji z różnych lat: 54 wiersze ułożone w 6 cykli (Oktostychy, Głosy, Gladiator, Kalejdoskop, 

Wieczorny chłód, Śpiew w ogrodzie). Znalazły się wśród nich między innymi wszystkie wiersze znane 

z „klasycznego” już zbiorowego tomiku Grupy Literackiej „Draga”, wydanego przez Frazę w 1992 

roku – Ślepcy pod słońcem. Myślę, że znalazły się w Wieczornym chłodzie najważniejsze wiersze 

poety, zwłaszcza z ostatnich „bieckich” lat. Znam wprawdzie kilka wierszy z różnych okresów 

działalności twórczej Andrzeja Topczyja, których w tym tomiku nie ma, a ukazały się w różnych 

almanachach bądź pismach literackich (Impresja, Fragment, Renesans. Bajka, Gdzieś indziej, Ziemia, 

O jednoznaczności statystyki, Expressis verbis). Wieczorny chłód jest jednak zbiorkiem dopracowanym 

i zwartym, w swym  artystycznym wyrazie „pełnym” – widocznie „rozminęły się” z koncepcją autora. 

W pewnym stopniu to być może sprawa opóźnienia debiutu. Jest szansa, że kiedyś i one trafią do 

czytelnika, choćby jako Wiersze rozproszone, rodzaj poetyckiego „pamiętnika” w kolejnym zbiorku. 

Niektóre z nich ukazały się w pierwszych numerach Frazy, Andrzej Topczyj bowiem ma na koncie 

publikacje (nie tylko poetyckie) w naszym piśmie, a jako jego współpracownik odnotowany jest 

jeszcze w 14. numerze Frazy z 1996 roku. Później „zamilkł”.  

 Milczenie jest w pewnym sensie charakterystyczne dla Andrzeja Topczyja. Milczenie w 

różnych „odcieniach” znaczeniowych tego słowa. Jego przyjaciele i znajomi w owe czasy 

„zamilknięć” są wtajemniczeni. Ale i poezja Andrzeja „wypełniona” jest milczeniem, niektóre jego 

tajemnice w tym tomiku odsłania. Już w Prologu, pierwszym wierszu z Wieczornego chłodu, poeta 

mówi:  

    Więc nawoływał dzień stracony,  

    Bo w końcu ze słów żaden szaniec; 

    W epoce gruchoczącej kości 

    Pospiesznie szukam w sobie granic.  

 

 Andrzej ma liczne chwile zwątpienia, „nadświadomości” barier słowa, z drugiej zaś strony 

„brutalizmu” rzeczywistości, w której słowo skazane jest na klęskę. Bo czyż słowa mocniejsze są od 

kości – a i te „zgruchoce epoka”. Ale czymże jest życie bez owych słów, bez poezji, literatury. 

Przecież to druga strona egzystencji dla tych, którzy zetknęli się z  „tajemnymi zaklęciami Księgi”. 

Nawet jeśli wiedza „wyczytana” przegrywa z życiową:  

    Ciągle mądrzy po szkodzie,  biedni czytelnicy,  

    Gdyż nie książki lecz rozpacz w mądrości nas ćwiczy. 

          (Daremność) 

 

 Oczywiście, wiedza czerpana z książek ma swoje ograniczenia -  w jednym z wierszy Ezop 

stara się to uświadomić Faustowi:  

    Zostaw te przygotowania 

    Późna godzina i tak zaskoczy nad starym tomem 

    Encyclopedia mundi  

    Odchodząc od konfesjonału pojęć 

       Zobaczysz 

 

    Wiosnę znów zadławi zieleń 

       (Ezop do Fausta) 

 

 Ale od uroku książek nie może się poeta uwolnić. Nawet kiedy wspomina „minioną miłość” – 

Barbarę, wyobraża ją sobie w uwodzicielskiej pozie:  



    Gdy leżąc czyta książkę o łęczyckim diable. 

       (Kaprysy Barbary) 

 

 Ślady rozmiłowania poety w książkach są tak liczne, że nie sposób ich wyliczyć. Grochowiak, 

Iwaszkiewicz, Miłosz, Szymborska, Jesienin, Brodski, Norwid, Eliot, Katullus, Beckett, Kundera, 

Nabokov, Bunin – to tylko niektórzy z twórców, którym poeta oddaje swój „pokłon”. A ileż tu 

rozmaitych aluzji, intertekstualnych odwołań i zapożyczeń, których „wtajemniczeni” mogą się 

doszukać. Dla lektury warto „zmarnować”  noc, bo to przyjemne i pożyteczne „marnotrawstwo”. Cóż 

bywa cenniejszego od owego zadumania nad mądrością w niej zawartą, co lepszego niż:  

    Nasiedzieć się do syta... Gładzić grzbiety książek (...) 

        (Przyjemność zmarnowanej nocy)  

 

 Andrzej Topczyj, mówiąc o zmarnowanym czasie poświęconym lekturze, wyraża z jednej 

strony ambiwalencję własnych odczuć wobec świadomości brutalnego tryumfu życia, zwyczajności, 

która nas ocala i przytłacza zarazem. Jednocześnie jednak ironizuje, wyraża gorzką refleksję, iż 

„zaczytując się” popada w izolację od ludzi poprzez barierę niezrozumienia. A przecież urzeczenie 

książką nie jest niewolą i nie przekreśla zachwytu dla piękna natury. Jej piękno zaś uwydatnia Andrzej 

Topczyj nader często i wspaniale. Czyni to z malarską iście wyobraźnią, w której gra kolorów nasyca 

obraz treścią z niemal barokowym przesytem. Fragment wiersza Głosy przypomina kunsztem 

artystycznym i „treścią” Wysokie drzewa Leopolda Staffa:  

    Nic piękniejszego w świecie nad liliowe zmierzchy,  

    Kiedy purpura słońca za las głowę kłoni.  

    I zanim wzejdzie miesiąc w mokry cień nad rzeką,  

    Gdzie czekają już usta i gorączka dłoni.  

 

 Pora zmierzchu, jej fioletowo-liliowa kolorystyka, „sytość” kolorów, to jeden z ulubionych 

obrazów natury Andrzeja Topczyja. Bo też kryje się w owych kolorach tak poecie „potrzebna” 

symbolika stałości, umiarkowania, odrodzenia, z drugiej zaś strony, w subiektywnym odczuciu 

autorskim – płynności, zmian. Przełom między dniem a nocą oraz między nocą a dniem (wstający 

ranek) – oto dwie pory dnia, które na Andrzeja działają uwodzicielsko. To czas podsumowań: dnia 

biegnącego od prozaiczności do tajemnicy egzystencji oraz nocy zmarnowanej na szukanie siebie w 

wielkich dziełach mistrzów. Generalnie, wrażliwość na naturę, podobnie jak na literaturę i sztukę, stale 

towarzyszy Topczyjowi. Tylko że jego indywidualne postrzeganie jest pochodną stanów ducha, które 

inspirują i ukierunkowują wyobraźnię:  

    Widzi zieleń na brzegach srebrnych ścieżek wody 

    (...) 

    Potem na skrzyżowaniach liczy kroki tłumu 

    (...) 

    Nagle w środku coś pęknie. Coś z sykiem opadnie.  

    Światło więdnie na murach, jak sosnowe wiórko 

    Zachwyt zwija się w gorycz i zostawia na dnie 

    Strach, niczym szamotane przez wiatr ptasie piórko.  

         (Kalejdoskop) 

 

Albowiem jest pełen sprzecznych odczuć i stanów, mieści się w nim tak wiele zachwytu i przesytu, 

ironii i patosu, spokoju i chaosu... Stąd mamy tu zarazem: znużenie jałowością i pospolitością życia 

oraz umiłowanie zwyczajnych rzeczy, kontemplację spokojnych chwil i bunt przeciw „filisterstwu”, 

monotonii przeżyć, wyrafinowane poetyckie metafory i opisy oraz słownictwo pospolite i potoczne. 

Andrzej potrafi przerwać estetykę pięknych słów dosadnym, wręcz wulgarnym słowem, wykazać się 

autoironią (Autoportret ironiczny) czy zmierzyć z niepoetycką zwykłością życia (Rada). Czuje 



bowiem, że on sam i życie, które go otacza, to zbiór paradoksów, z których istnieniem można się 

jedynie pogodzić:  

    Wierzę w paradoks który życie 

    Zamienia w bełkot sprzecznych uczuć 

    I słów sypiących się obficie 

    Pod chrzęst stalowych butów czasu 

    (...) 

    Wierzę w ran ludzkich obcowanie 

    Bo tylko rany mogą leczyć 

    Ludzi złych głupich i samotnych 

    I wierzę że nie jestem lepszy. 

 

 Jak wielka dojrzałość i mądrość życiowych przemyśleń przebija z tych słów. I jakie 

uniwersalne przesłanie z nich wypływa. Życie człowieka musi być przepełnione sprzecznymi 

uczuciami, bo taki jest świat i rzeczy kolej. Każdy czas wytwarza swoją „nowomowę” a ludzie muszą 

doznawać ran i cierpień, bo to one prawdziwie, wewnętrznie leczą. To poczucie własnej ludzkiej 

ograniczoności, małości jest przejawem pokory, której uczy życie (i literatura z niego „wyrastająca”). 

Zestaw wewnętrznych sprzeczności, zaaprobowany „paradoks w sobie” staje się „pretekstem” do 

nader ciekawej poetyckiej polemiki. Wiersz Do Janusza Koryla przypomina utwór S. Grochowiaka 

Ikar, cały zaś „programowy dwugłos” jest odpowiednikiem „potyczki” Grochowiaka z Przybosiem. 

Janusz  Koryl, znany rzeszowski poeta, rówieśnik i kolega ze studiów Andrzeja Topczyja, jest tu 

„odpowiednikiem” Juliana Przybosia (zresztą rzeczywiście jest jego „admiratorem”). Topczyj „wciela 

się” w Grochowiaka, któremu niejednokrotnie w tomiku „schlebia”. Łączy go bowiem z nim ta sama 

odwaga mówienia brutalnej prawdy, „rozdrapywania ran” i prowokacyjnej „dysharmonii”. Mówi 

więc:  

    Też chciałbym drzewem w życie wrosnąć 

    I liśćmi mądrej ciszy szukać,  

    Miast wlec pragnienia gorzkich wiosen,  

    Czuć jak we mnie zegar w czoło stuka.  

 

    Dlatego żużlem mnie poezja  

    Jest, a nie ważką czy motylkiem.  

    „Żyć, żyć nam trzeba” – jak powiadasz... 

    Boję się siebie za lat kilka.  

 

 

 Poeta na swej „kanapie” przeżywa wiele „odkrytych” tęsknot. Marzy mu się życie waganta, 

wędrówka „gzygzakowatym” szlakiem Stachury i chwile zadumy przy dźwięku gitary (Schronisko na 

Otrycie), chwilami zaś budzi się jego dusza ułańska, a raczej kozacka, i chciałby znaleźć się pod 

niebem skośnie azjatyckim, pędzić przez step jak smutny chichot diabli,/ Gdzie dotąd wiatr 

nieoswojony/ Wyje nad klingą rdzawej szabli (Autoportret z butelką). Bo „kołacze” w nim jakaś 

rosyjska dusza, którą zawdzięcza ukochanemu ojcu. Jego ojciec, jak Bunin, Remizow i Nabokow, 

wyemigrował do Polski i tu się zadomowił, ale pozostała w nim rosyjska „ljubow strastna” 

(Emigranci rosyjscy), której ukoić całkowicie nic nie zdołało. To jeszcze jeden powód poetyckiego 

„rozszczepienia”, ale to także jedna z przyczyn przywiązania do domu, tak mocno zaakcentowanego w 

wielu utworach. Chociaż dom ten znaczy bardziej spokój niż szczęśliwość (Dom). Poczynając od 

zamknięcia się w sobie (Oda na cześć kanapy), poprzez atmosferę rodzinnego ciepła (Dom), aż po 

zadomowienie w swych stronach rodzinnych, swej „małej ojczyźnie” (Prowincja) – tak przebiega 

„krąg alienacji” poety. Wynika on zarówno z miłości życia i świata wokół, ukrytych marzeń i tęsknot 

oraz skomplikowania targanej sprzecznościami duszy, jak z próby odnalezienia siebie „poza” 



młodzieńczą gonitwą życia. Andrzej Topczyj odczuwa utraconą młodość, przejście w wiek męski. I 

chyba odczuwa swój wiek jako wiek klęski (jak w wierszu A. Mickiewicza Polały się łzy...):  

    Wiek męski już mnie dopadł. Niestety! Niestety! 

         (Lament) 

 

W tym samym utworze z nostalgią i tęsknotą wspomina dawne lata i „wieszczy” przyszłość:  

    W rozlazłych popołudniach wspominając młodość 

    I tłumiąc tłustą nudę smakami nalewek, 

    (...) 

    Już nie umiem tak kochać jak tam w naszych latach 

    Kochałem kiedyś miłość, wiedzę i fanatyzm.  

 

 Upływ czasu, odczuwany przez poetę,  powoduje „starcie”  nie zrealizowanych marzeń i 

miłości (cykl Śpiew w ogrodzie), chwile poczucia beznadziei, marazmu, daremności wysiłków. 

Niestety, pełnia człowieczeństwa i tego wymaga, aby przeżyć pozbawiającą złudzeń dojrzałość i 

odkryć, że rozpacz w mądrości nas ćwiczy. Dojrzałość tę (niestety?) u Topczyja widać na każdym 

kroku. Nie zabiła ona jego fantazji, marzeń i nie zniszczyła „chwil odlotu”, ale „nasyciła” go wielością 

nastrojów i myśli, „wszczepiła” nostalgię, melancholię, „głód serca”. Poruszyła tęsknotę i kazała 

układać nie napisany list (Pieśń o miłosnej tęsknocie), przypominający wiersz J. Tuwima Sitowie. Ona 

wreszcie nakazuje mimo wszystko brnąć dalej z conradowskim uporem, imperatywem moralnym, 

który „zabrzmiał” także w Przesłaniu Pana Cogito Herberta. Każe podjąć trud żywota z absurdalnym 

heroizmem Syzyfa, o którym mówili egzystencjaliści. Dlatego też „nauczony cierpienia”, ostrożny w 

swej „niewierze”, może z przekonaniem stwierdzić:  

    Nigdy się nie łudź, że zwyciężysz.  

    Przecież uczyli cię mężowie: 

    Poniesiesz klęskę w chwili próby,  

    Gdy nazbyt będziesz ufał słowom,  

    Nigdy się nie łudź, że zwyciężysz.  

    (...) 

    Nicość – laurowy wieniec życia,  

    Dostaniesz walcząc sam ze sobą 

    W miejscu tym, owym lub gdzieś indziej. 

        (Gladiator) 

 

Bo poetyckie credo Andrzeja Topczyja, sprawdzone „życiowo” przez wielkich mistrzów, brzmi:  

    Wierzę że wybrać znaczy przegrać 

    I wierzę w to że trzeba dalej. 

       (Credo) 

 

 

 Tomik Wieczorny chłód cechuje prawdziwe bogactwo przemyśleń, odwołań i skojarzeń, ale też 

piękno poetyckiego słowa, trafność i wyczucie metafory. Poezja Andrzeja Topczyja czerpie z życia i 

sztuki, ale także – i przede wszystkim – z serca, duszy i pamięci poety-człowieka. To poezja zarazem 

intelektualna i emocjonalna, klasyczna i „niepokorna”, stonowana i „rozwichrzona”. Bowiem jak 

powiedział Brodski, którego Andrzej tak ceni:  

Przez całe życie człowieka czas przemawia do niego w przeróżnych 

językach: w języku niewinności, miłości, wiary, doświadczenia, historii, 

znużenia, cynizmu, winy itd.  

    (Josif Brodski Śpiew wahadła) 

 



 A do Andrzeja Topczyja czas naprawdę przemawia, on zaś potrafi weń się wsłuchiwać. Co 

najważniejsze zaś – potrafi go zrozumieć i udowodnić to językiem poetyckich odczuć. I tylko 

zagłębienie się w Wieczorny chłód – nie zaś choćby i dobra recenzja – może o tym przekonać.  

 

           Ryszard  Mścisz 
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Andrzej Topczyj, Wieczorny chłód, „Nowe Życie”, Chicago – Rzeszów 1998. 

 

 

 


